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Η Επιτροπή εγκαινιάζει νέο σύστημα καταγγελιών για την καταπολέμηση
των εμπορικών φραγμών και των παραβιάσεων των δεσμεύσεων για
βιώσιμο εμπόριο

Βρυξέλλες, 16 Νοεμβρίου 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε σήμερα ένα νέο σύστημα καταγγελιών για την αναφορά φραγμών
στην πρόσβαση στην αγορά και παραβιάσεων των δεσμεύσεων για το εμπόριο και τη βιώσιμη
ανάπτυξη στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ και στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων
δασμολογικών προτιμήσεων.

Το νέο σύστημα καταγγελιών αντικατοπτρίζει τις εντεινόμενες προσπάθειες της Επιτροπής για την
ενίσχυση της επιβολής και της εφαρμογής των εμπορικών συμφωνιών. Είχε προηγηθεί, τον Ιούλιο, ο
διορισμός από την Επιτροπή του πρώτου της επικεφαλής για την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών,
που θα επιβλέπει την αυστηρότερη δράση της Επιτροπής σε θέματα επιβολής της εμπορικής πολιτικής,
καθώς και το σχέδιο δράσης 15 σημείων της Επιτροπής του 2018 για το εμπόριο και τη βιώσιμη
ανάπτυξη (ΕΒΑ). Το σχέδιο αυτό αντικατοπτρίζει τη συναίνεση όσον αφορά την προώθηση στενής
μακροπρόθεσμης δέσμευσης για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αφενός, και την ενίσχυση των
προσπαθειών παρακολούθησης –και πιο αποφασιστικής επιβολής– αφετέρου. Οι καταγγελίες θα
προωθούνται στη ΓΔ Εμπορίου μέσω ενός νέου κεντρικού συστήματος ενιαίων σημείων εισόδου, ώστε
να είναι δυνατή μια ευέλικτη, εστιασμένη και δομημένη διαδικασία.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Εμπορίου, κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις,
δήλωσε: «Η Επιτροπή έχει καταστήσει την επιβολή ύψιστη προτεραιότητα, παράλληλα με την
εντονότερη επικέντρωση στην εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών. Στο πλαίσιο του νέου
συστήματος αυτού, οι καταγγελίες που αφορούν δεσμεύσεις βιώσιμης ανάπτυξης θα έχουν τον ίδιο
βαθμό εστίασης και προσοχής με εκείνες που αφορούν τους φραγμούς πρόσβασης στην αγορά.
Πρόκειται για πραγματικό βήμα προόδου, καθώς τώρα οι ενδιαφερόμενοι θα διαδραματίζουν άμεσο
ρόλο για να διασφαλιστεί ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ παράγει αποτελέσματα τόσο για τις εμπορικές
ευκαιρίες όσο και για την αναβάθμιση των εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων. Το σύστημα
καταγγελιών θα είναι προσβάσιμο από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις επιχειρήσεις, ενώ οι
υπηρεσίες της Επιτροπής θα αξιολογούν κάθε καταγγελία και θα λαμβάνουν μέτρα όπου χρειάζεται.»

Η διαδικασία καταγγελιών είναι ανοικτή σε κράτη μέλη, μεμονωμένες εταιρείες,
επιχειρηματικές/εμπορικές ενώσεις, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και πολίτες από την ΕΕ. Τα
έντυπα καταγγελίας –ένα για τους φραγμούς πρόσβασης στην αγορά και ένα για παραβιάσεις των
δεσμεύσεων βιώσιμης ανάπτυξης– θα είναι προσβάσιμα ηλεκτρονικά για τους ενδιαφερόμενους με
έδρα στην ΕΕ μέσω της πύλης «Access2Markets» στον ιστότοπο της ΓΔ Εμπορίου. Οι καταγγέλλοντες
θα πρέπει να παράσχουν λεπτομερή τεκμηριωμένη περιγραφή του επίμαχου ζητήματος και να
απαριθμήσουν τυχόν μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για την αντιμετώπισή του. Για ζητήματα πρόσβασης
στην αγορά, ο καταγγέλλων θα πρέπει να περιγράψει τον πιθανό οικονομικό αντίκτυπο του
εικαζόμενου φραγμού. Για ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης, ο καταγγέλλων πρέπει να παράσχει
λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο και τη σοβαρότητα της εικαζόμενης παραβίασης.

Μετά την υποβολή καταγγελίας ο καταγγέλλων θα ενημερωθεί σχετικά με το κατά πόσον η καταγγελία
του οδηγεί σε ενέργειες επιβολής της νομοθεσίας. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα ενημερώσουν τον
καταγγέλλοντα σχετικά με το περιεχόμενο του σχεδίου δράσης, στο οποίο μπορεί να προσδιορίζονται τα
κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αποτελούν αντικείμενο της καταγγελίας,
αλλά και θα υποδείξουν, στο μέτρο του δυνατού, τα χρονοδιαγράμματα των συγκεκριμένων δράσεων.
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα μπορούσαν επίσης να παρέχουν περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με
συγκεκριμένες δράσεις που έχουν αναληφθεί για την αντιμετώπιση του ζητήματος, ανάλογα με την
ευαισθησία και την εμπιστευτικότητα καθενός από τα μέτρα που λαμβάνονται.

Η έναρξη λειτουργίας του νέου συστήματος καταγγελιών στον ιστότοπο της ΓΔ Εμπορίου συνοδεύεται
από ανακοίνωση η οποία περιέχει τις κατευθυντήριες γραμμές λειτουργίας του συστήματος και από
ανακοίνωση σχετικά με τις ευρύτερες μεθόδους εργασίας που διέπουν τις δραστηριότητες επιβολής και
εφαρμογής της ΓΔ Εμπορίου στο πλαίσιο του επικεφαλής για την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών.

Η δράση της ΕΕ για την αντιμετώπιση των φραγμών που συναντούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ανά
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τον κόσμο ήταν επιτυχής, καθώς το έργο της Επιτροπής για την άρση των φραγμών μεταξύ του 2014
και του 2018 δημιούργησε πρόσθετες εξαγωγές ύψους τουλάχιστον 8 δισ. ευρώ το 2019. 

Για περισσότερες πληροφορίες

Ιστοσελίδα του επικεφαλής για την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών με κατευθυντήριες γραμμές
λειτουργίας και έγγραφο σχετικά με τις προσεγγίσεις εργασίας

Έντυπα καταγγελίας
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Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Miriam GARCIA FERRER (+32 2 299 90 75)
Sophie DIRVEN (+32 2 296 72 28)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα
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